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PIEC RURKOWY HEIN
PIEC Z PALENISKIEM CERAMICZNYM
TRADYCJA POŁĄCZONA Z NOWĄ TECHNOLOGIĄ
HEIN UNIVERSAL – PIEC RURKOWY
KRÓLEWSKA KLASA
Wszyscy cenimy smak dobrego chleba, jego zapach i aromat. Na wszystkie jego właściwości ma
wpływ wiele czynników począwszy od ziarna, z którego wyprodukowano mąkę poprzez optymalną recepturę,
sposób produkcji i przechowywania. Jak trudno wypiec chleb dobrej jakości i to kaŜdego dnia wiedzą tylko
fachowcy – piekarze. To oni łączą przekazywane przez lata receptury i doświadczenie. Tradycja podczas procesu
wypieku pieczywa odgrywa istotną rolę. Tradycji tej wychodzi naprzeciw producent pieców piekarniczych
rurkowych firma Hein z Luxemburga oferując piec Universal będący flagowym produktem firmy z systemem
ogrzewania opartym na znanym i sprawdzonym rozwiązaniu - systemie rur wypełnionych cieczą. Nowoczesne
wykonanie, najwyŜszej jakości materiały, prosta obsługa, energooszczędność, wytrzymałość to cechy, które
gwarantują wysoką jakość wypieków.

Podstawowe zalety pieca UNIVERSAL:
- wysoka jakość wypieków
- mocna ergonomiczna konstrukcja
- dłuŜsza świeŜość i aromat wypiekanego asortymentu
- łatwa obsługa
- elastyczność w pieczeniu „bez szoku termicznego”
- pieczenie wsad za wsadem
- róŜny asortyment moŜna piec w tej samej
temperaturze
- wydajna wytwornica pary
- niskie koszty obsługi
- niskie koszty eksploatacji- do 40 % energii mniej
- niska emisja spalin i małe straty ciepła
- 10 lat gwarancji na system rur grzewczych ,
palenisko ceramiczne.
- szybko dostępny serwis
1.Piec rurkowy Hein Universal
NOWOCZESNA TECHNIKA W SŁUśBIE TRADYCJI

UNIVERSAL – PROSTY I GENIALNY SYSTEM:
Długoletnią i dobrą pracę pieca gwarantują zastosowane materiały przy budowie
pieca. Są to m.in. rury Mannesmanna , których jakość sprawdzona jest pod róŜnymi
obciąŜeniami. śywotność tego elementu pieca tj. systemu rur grzewczych oblicza się
na ponad 40 lat.Rury te są łączone ze sobą specjalną techniką tworząc grupę rur
grzewczych /3/.dolna część systemu rur grzewczych znajduje się w ceramicznym
palenisku. Są one napełnione odpowiednią ilością wody. Za pomocą palnika
ogrzewamy palenisko, doprowadzając wodę do stanu wrzenia/3+4+5/. Ciśnienie
pary przenosi ciepło bez dodatkowej pomocy w górne części systemu rur i ogrzewa
kaŜdą z komór wypiekowych pieca.
Piece Universal są masywne (palenisko
ceramiczne, system rur) i tak np. piec 18 m2 waŜy ok. 10t. Wynikiem tego jest duŜa
zdolność do magazynowania ciepła przez piec i tym samym mniejszy koszt ponownego
ogrzania do temp. wypieku po skończonej produkcji.
Ceramiczne palenisko, masywne 22 mm płyty wypiekowe ① jak w tradycyjnym piecu
ceramicznym, „łagodna” temperatura w komorze wypiekowej, naturalna turbulencja
ciepła w komorze, wysokie komory wypiekowe to zalety, które nie mogą być obce
kaŜdemu piekarzowi.
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PŁYTY WYPIEKOWE
WYTWORNICA PARY
RURY GRZEWCZE
PALENISKO CERAMICZNE
PALNIK

Naturalne przeniesienie temperatury gwarantuje wysoką jakość, śliczną skórkę i
połysk. Atmosfera panująca w komorze wypiekowej zapewni długotrwałą świeŜość i i
aromat.
Chleb pszenny, mieszany, razowy – bez chwili przerwy – dla pieca Universal to
Ŝaden problem. Na jednej komorze chleb na innej ciasteczka francuskie .Kilka tysięcy
zadowolonych klientów w całej Europie. Szczególnie w Niemczech walory tych
pieców zostały bardzo docenione.
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KONSTRUKCJA
Nad izolowanym ceramicznym paleniskiem znajduje się system rur grzewczych. KaŜda komora posiada oddzielne systemy rur
do górnej i dolnej części komory. Nowa efektywna wytwornica pary DT ② rozgrzewa się zarówno od paleniska ceramicznego jak
i od gazów pozostałych po spaleniu. Wytwornica jest bardzo wydajna. Zapewnia Wilgotną parę przez długi okres pracy pieca.
Piec moŜna zabudować z kaŜdej strony, cała Obsługa (palnik, wytwornica pary, sterowanie) Znajduje się w przedniej części
pieca. Piec nie posiada Ŝadnych wentylatorów cyrkulacyjnych i innych hałaśliwych dodatków gwarantuje to cichą i komfortową
pracę dla całej obsługi. Konstrukcja pieca oraz prostota jego działania powoduje, Ŝe Universal oszczędza do 40 %energii mniej
niŜ piec cyklotermiczny o tej samej powierzchni wypiekowej. Koszty obsługi i serwisu ze względu na prostą konstrukcję są teŜ
minimalne, co przynosi wymierne korzyści uŜytkownikowi.
Firma Hein montuje seryjnie w piecach Universal okap z wentylatorem wyciągowym, obudowy zewnętrzne wykonane są ze stali
nierdzewnej lub ze szkła hartowanego. Sterowanie pieca ręczne lub elektroniczne bez dopłaty.

2.Palenisko ceramiczne pieca Hein Universal-10 lat gwarancji
MATERIAŁ
Materiały uŜywane do produkcji pieców Universal są najwyŜszej jakości. Piec jest dzięki temu bardzo wytrzymały i odporny na
czynniki zewnętrzne oraz duŜe obciąŜenia. Piec jest równieŜ idealnie izolowany – wysokiej jakości materiałami izolacyjnymi,
dzięki czemu nie emituje ciepła na zewnątrz lecz akumuluje w piecu.
WASZE BEZPIECZEŃSTWO
Zapewni je HEIN – system rur grzewczych. Bezpieczeństwo zapewni Państwu ponad 120 letnie doświadczenie w budowie
pieców i 10 letnia gwarancja na system rurowy, palenisko ceramiczne,płyty wypiekowe oraz Ŝywotność pieców Hein.Te zalety
zapewnią Wam sukces i wysoką jakość.
OBSŁUGA
Obsługa pieca jest bardzo prosta i łatwa. Wystarczy praktycznie ustawić temperaturę i czas wypieku.Universal jest seryjnie
wyposaŜony w sterowanie komputerowe Etomatik – co ułatwia pracę poprzez programowanie wypieków poprzez foliową
klawiaturę.
 99 programów wypieku
 prosta obsługa
 wyjście PC
 czytelny ekran
SZEROKI ASORTYMENT PIECÓW UNIVERSAL „ NA KAśDĄ
PIEKARNIĘ”
Piec Universal jest najmniejszym piecem rurowym z ceramicznym
paleniskiem. Przykładowo piec o szerokości komory 1200 mm ma
szerokość zewnętrzną tylko 1590 mm. Piec o szerokości komory 1800 mm
ma szerokość zewnętrzną 2190 mm – daje to nowe moŜliwości
uŜytkownikowi – oszczędność miejsca w piekarni.
Piece wykonywane są w wersjach 3,4,5 i 6 komorowych o szerokości
komory od 600 mm do 2400 mm i długości komory od 1600 mm do 2400
mm – daje to 48 modeli o powierzchni wypiekowej od 3 do 35 m2.
Oferujemy takŜe :
-nowoczesny system załadowczo-wyładowczy SPIDER dp pieców
rurkowych Hein –gwarantujący automatyzację produkcji.
 MoŜliwość montaŜu pieca w całości
 MoŜliwość montaŜu rolek na ramie
pieca w celu jego przestawienia na
inne miejsce
 MoŜliwość zabudowy pieca z dwóch
stron i z tyłu.
UNIVERSAL
–
ORYGINALNY TYLKO OD HEINA
–
HEIN-PERFEKCJA W PRODUKCJI PIECÓW
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